
Tổ chức EV là tổ chức phát triển cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, từ thiện và doanh nghiệp 

xã hội. EV hướng tới xây dựng mạng lưới chuyên gia trẻ tại Việt Nam có tầm nhìn và tư duy quốc tế, đam 

mê hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, từ thiện và doanh nghiệp xã hội. 

Với mục tiêu trên, EV cung cấp các khoá tập huấn, đào tạo chất lượng (tiếng Anh, hướng nghiệp, kỹ 

năng) cho thanh niên, nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng nhằm tạo ra thay đổi tích cực và bền 

vững tại địa phương.  

Hiện nay, EV đang tìm kiếm ứng viên Việt Nam phù hợp cho vị trí Tình nguyện viên bộ phận Truyền 

thông và Đào tạo (tiếng Anh, kỹ năng) 

Với mong muốn phát triển hơn nữa những hoạt động vì cộng đồng, chúng tôi rất cần những bạn Tình 

nguyện viên mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc. 

 

A. CÔNG VIỆC 

1. Bộ phận Truyền thông (3 người) 

- Lập kế hoạch, triển khai truyền thông trên các kênh online và offline. 

- Xây dựng tài liệu truyền thông. Liên kết, hợp tác truyền thông với các tổ chức đối tác. 

- Tương tác với các đối tượng truyền thông. Đánh giá, tổng kết, hoàn thiện công tác truyền thông. 

- Các công việc khác được giao 

 

2. Bộ phận Đào tạo (3 người) 

- Giảng dạy cùng GV nước ngoài. 

- Quản lý lớp học, tổ chức sinh hoạt lớp. 

- Xây dựng & quản lý tài liệu giảng dạy. 

- Các công việc khác được giao 

 

B. YÊU CẦU 

– Yêu thích làm việc trong lĩnh vực: giáo dục, từ thiện và doanh nghiệp xã hội. 

– Cam kết đồng hành với tầm nhìn, sứ mệnh của EV 

– Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp CĐ- ĐH chuyên ngành Kinh tế/ Marketing/ Quản trị kinh doanh 

(bộ phận Truyền thông) - Sư phạm tiếng Anh (bộ phận Đào tạo). 

– Kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt. 

– Có kinh nghiệm tiếp thị, bán hàng, truyền thông...(bộ phận Truyền thông) - giảng dạy (bộ phận Đào 

tạo). 



– Chủ động, chăm chỉ, trách nhiệm, đam mê với công việc. 

– Giao tiếp tiếng Anh tốt. 

– Thỏa thuận làm việc tối thiểu 3 tháng. 

 

C. QUYỀN LỢI 

– Cơ hội tham gia và cống hiến cho hoạt động cộng đồng/nhân đạo vì một VN tốt đẹp hơn. 

– Trợ cấp theo kết quả công việc. Hỗ trợ đi lại, ăn ở cùng TNV nước ngoài.  

– Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng tình nguyện. 

– Được trực tiếp đào tạo thông qua công việc (kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm) từ cấp quản lý. 

– Được tham gia miễn phí các khóa đào tạo, tập huấn của tổ chức. 

– Nâng cao năng lực bản thân, mở rộng quan hệ nghề nghiệp. 

– Được làm việc, sinh hoạt trong môi trường quốc tế, đa văn hoá. 

 

D. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

- Thời hạn nhận hồ sơ: 30/4/2016 

- Ứng viên gửi hồ sơ theo email: evsvietnam@gmail.com (Tiêu đề: Ứng tuyển - Vị trí - Họ tên) 

- Website: evsvietnam.org 

- Tel: 0868.010.612 - 0966.329.240 

- Nơi làm việc: Volunteer House (18H, Ngõ 535 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN) 
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